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Робоча програма навчальної дисципліни  Інформаційні системи обліку_  складена 
                                                                                                                                     (назва навчальної дисципліни) 

відповідно до вимог її змісту (Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності 

2015 р.) та відповідає освітньо-професійним  програмам: 

- «Інформаційні технології та управління проектами», 122 – Комп’ютерні науки, 12 

– Інформаційні технології, погодженої на засіданні кафедри математичного 

моделювання (Протокол № 8 від «31» січня 2017 року) та затвердженої Вченою радою 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Протокол № 1 від 

«3» лютого 2017 року). 

-  «Системний аналіз», 124 – Системний аналіз, 12 – Інформаційні технології,                                                                             
     (назва освітньо-професійної програми, код та назва спеціальності, галузь знань: шифр та назва) 

погодженої на засіданні кафедри системного аналізу і страхової та фінансової 

математики (Протокол №     від «   »             201    року) та затвердженої Вченою радою 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  (Протокол №     від 

«  »              201  року) зі змінами, затвердженими Вченою радою Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича  (Протокол №     від                           

«   »                   201   року). 

 
 

 

Розробники:___ Готинчан Т.І., канд. фіз.-мат. наук, доцент_______________________________ 
(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені, вчені звання) 

 
 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри__математичного моделювання 

 

Протокол № _1_ від   “_29_”__серпня__2019 року  

 

 

 

Схвалено методичною радою   факультету математики та інформатики 
 

Протокол № _1_ від   “_29_”__серпня__2019 року  

 

Голова методичної ради інституту, факультету ________    __Мартинюк О.В.__ 
                                                                                                                                 (підпис)             (прізвище та ініціали)          

 

 

Перезатверджено а засіданні кафедри математичного моделювання  

Протокол № 1 від   “ 25 ”  серпня  2020 року 

 

 Готинчан Т.І.,  2019 рік 

 

 

**Робоча програма перезатверджується (при потребі - оновлюється) щорічно. 
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1. Мета навчальної дисципліни:    Вивчення  поняття, класифікації та 

функції інформаційних систем обліку, приклади і функціональні можливості 

систем обліку, що використовуються в Україні, а також засобів вбудованої 

мови програмування  та технологій створення систем обліку засобами 

системи 1С: Підприємство. 

 

2. Результати навчання:  
знати: концепцію, структуру і функціональні можливості системи   

1С:Підриємство, приклади типових конфігурацій та їх призначення, 

елементи адміністрування,  способи створення об’єктів метаданних, об'єкти 

вбудованої мови програмування. 
 

вміти:  встановлювати систему 1С:Підприємство з відповідними 

конфігураціями, працювати в усіх режимах системи 1С:Підприємство,  

створювати  конфігурації, працювати з синтакс-помічником при написанні 

модулів; формулювати задачу для її вирішення та для досягнення 

обґрунтованого висновку використовувати потрібну інформацію та 

методологію; абстрактно мислити, аналізувати та синтезувати, генерувати 

нові ідеї; вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здійснювати пошук, 

обробку та аналіз інформації з різних джерел. 

 

  3. Опис навчальної дисципліни  

 

3.1. Загальна інформація 
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3.2. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Інформаційні системи обліку. Концепція системи 

1С:Підприємство 

Тема 1.  
Загальні 

відомості про ІС 

9 2  2  5       

Тема 2.  
Загальна 

характеристика 

прикладних 

об’єктів 

24 3  6  15       

Тема 3.  
Оформлення 

підрозділів та 

штату 

підприємства 

18 2  6  10       

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

51 7  14  30       

Змістовий модуль 2. Типові задачі, що вирішуються у системі 

1С:Підприємство 

Тема 1.  
Задачі обліку  

придбання 

23 2  6  15       

Тема 2.  
Задачі обліку  

реалізації. 

Складський облік 

30 4  6  20       

Тема 3.  
Основи 

адміністрування 

системи 

16 2  4  10       

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

69 8  16  45       

Разом за 

змістовими 

модулями 1 і 2 

120 15  30  75       
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Змістовий модуль 3. Вбудована мова програмування системи 1С: 

Підприємство. Робота з об’єктами  метаданих 

Тема 1.  
Загальна 

характеристика 

вбудованої мови 

програмування 1С 

14 4    10       

Тема 2.  
Модулі. Типи 

даних. 

Оператори. 

Запити 

15 4  6  5       

Тема 3.  
Форми. 

Звичайний 

додаток 

24 6  8  10       

Разом за 

змістовим 

модулем 3 

53 14  14  25       

Змістовий модуль 4. Керований додаток 

Тема 1.  
Прикладні 

об’єкти 

38 10  8  20       

Тема 2.  
Керований 

додаток 

29 6  8  15       

Разом за 

змістовим 

модулем 4 

67 16  16  35       

Разом за 

змістовими 

модулями 3 і 4 

120 30  30  60       

Усього годин  240 45  60  135       

 

 

3.3. Теми семінарських занять 

* не передбачено 

 

3.4. Теми практичних занять 

* не передбачено 

 

3.5. Теми лабораторних занять 

№ 

 

Назва теми 

1 Запуск та налаштування 1С 

2 Елементи кадрового обліку 
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3 Нарахування і виплата заробітної плати  

4 Ведення обліку ОЗ та  інших НА,  

НМА, ТМЦ і послуг 

5 Адміністрування системи 

6 Створення  нетипової конфігурації:  

визначення структури 

7 Створення  нетипової конфігурації:  

перелічення, константи, довідники.  

Регістри відомостей. Довідники.  

Документи та журнали документів 

8 Створення  нетипової конфігурації:  

Макети. Звіти. Обробки 

9 Створення  нетипової конфігурації: Регістри накопичення.  

Документи та журнали документів 

10 Створення  нетипової конфігурації: 

Керований додаток 

 

 

3.6. Тематика індивідуальних завдань 

* не передбачено 

 

3.7. Самостійна робота 

 

№ 

 

Назва теми 

1 Загальні відомості про автоматизацію 

2 Прикладні об’єкти 

3 Оформлення підрозділів та штату підприємства 

4 Задачі обліку  придбання 

5 Задачі обліку  реалізації 

6 Фінансові підсумки. Звіти 

7 Загальна характеристика вбудованої мови програмування 1С 

8 Модулі. Типи даних 

9 Оператори 

10 Форми. Константи. Перерахування 

11 Довідники. Документи. Регістри відомостей і накопичення 

12 Запити. Звіти. Обробки 

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового 

оцінювання є досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним 

запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка за національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

 

5. Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: 

-  лабораторні роботи; 

-  контрольні роботи; 

-  групові проекти; 

 

6. Форми поточного та підсумкового контролю  

Форма підсумкового  контролю:  іспит. 
 

7. Рекомендована література 

 

7.1. Базова 
 

1. 1С:Предприятие 8.2. Руководство пользователя. – М.: Фирма «1С», 2009. – 

263 с. 

2. 1С: Предприятие 8.3 ознакомительная версия// http://www.1c.ru/ 

3. Ціни на продукти 1с  //http://1c.abbyy.ua/products/prices/  

4. продукти 1С для України//http://www.1c.ru/ukraina/prod-ua.jsp  

5. Кашаев С.М. 1С:Предприятие 8.1. Разработка прикладных решений. – М.: 

ООО «И.Д. Вильямс», 2009. – 368 с. 

6. Радченко. М.Г. 1С:Предприятие 8.2. Практическое пособие разработчика. – 

М.: ООО «1С-Паблишинг», СПб: Питер, 2007. – 512 с. 

7. 1С:Предприятие 8.2. Руководство администратора. – М.: Фирма «1С», 2011. –   

297 с. 

8. 1С:Предприятие 8.2. Руководство разработчика. – М.: Фирма «1С», 2011. – 

1109 с. 
 

 

7.2. Допоміжна 
 

1. 1С: Предприятие 8.1. Конфигурирование и администрирование. – М.: Фирма 

«1С», 2008. – 936 с. 

2. Версії для навчання. https://online.1c.ru/catalog/free/28765768/ 

http://www.1c.ru/
http://1c.abbyy.ua/products/prices/
http://www.1c.ru/ukraina/prod-ua.jsp
https://online.1c.ru/catalog/free/28765768/
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8. Інформаційні ресурси 
 
1. http://www.1c.uа 

2. http://e-learning.fpm.chnu.edu.ua/course/view.php?id=268 

3. http://e-learning.fpm.chnu.edu.ua/course/view.php?id=418 

 

Додатково 

(для контролю та самоконтролю роботи студента) 

 
Для прикладу (екзамен) 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) 
Кількість балів 

(іспит) 

Сумар

на  

к-ть 

балів  

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 
Змістовий 

 модуль 3 
Змістовий 

 модуль 4 
40 100 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10  
Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів. 

 

 

http://www.1c.uа/
http://e-learning.fpm.chnu.edu.ua/course/view.php?id=268
http://e-learning.fpm.chnu.edu.ua/course/view.php?id=61
http://e-learning.fpm.chnu.edu.ua/course/view.php?id=61

